
 
 
Nosso	  consultório	  odontológico	  está	  equipado	  para	  oferecer	  ao	  
produtor	  rural	  todos	  os	  tratamentos	  odontológicos	  disponíveis	  na	  
atualidade.	  Segue	  abaixo	  uma	  discriminação	  detalhada	  de	  cada	  
tratamento	  oferecido	  na	  Groch	  Odontologia:	  
	  
DENTISTAS	  
	  
Dr.	  Felipe	  Groch	  
CRO	  101.353	  
Especialização	  em	  Implantes	  Dentários	  
	  
Dra.	  Tatiana	  Girondi	  Alfaro	  
CRO	  86.848	  
Especialização	  em	  Ortodontia	  
	  
Consulta	  Inicial	  –	  Avaliação	  Odontológica	  
	  
Esta	  consulta	  inicial	  não	  será	  cobrada	  ao	  produtor	  filiado	  ao	  
Sindicato	  Rural.	  Será	  realizado	  um	  exame	  odontológico	  para	  
diagnosticar	  doenças	  presentes	  na	  boca	  e	  direcionar	  o	  tratamento.	  
Buscamos	  nesta	  consulta	  esclarecer	  o	  paciente	  sobre	  os	  problemas	  
que	  se	  apresentam	  bem	  como	  as	  alternativas	  existentes	  para	  o	  
tratamento.	  
	  
TRATAMENTOS	  OFERECIDOS	  	  
	  
Profilaxia	  e	  Aplicação	  de	  Flúor	  
	  
É	  a	  “limpeza”	  dos	  dentes,	  removendo	  depósitos	  de	  placa	  dentária	  e	  
tártaro	  que	  geram	  doenças	  com	  as	  cáries	  nos	  dentes	  e	  a	  inflamação	  
(sangramento)	  da	  gengiva,	  seguida	  da	  aplicação	  de	  flúor,	  que	  
fortalece	  os	  dentes	  e	  previne	  o	  aparecimento	  de	  cáries.	  
	  
Aplicação	  de	  Selante	  
	  
O	  selante	  é	  uma	  barreira	  impermeabilizante	  aplicada	  sobre	  as	  
superfícies	  dos	  dentes	  do	  fundo	  (molares	  e	  pré-‐molares)	  tornando-‐os	  
menos	  vulneráveis	  a	  cáries.	  
	  
	  



Tratamento	  do	  Bruxismo	  
	  
Bruxismo	  é	  o	  hábito	  de	  ranger	  ou	  apertar	  os	  dentes,	  que	  pode	  
desgastá-‐los	  e	  causar	  sintomas	  como	  dores	  musculares	  e	  dores	  de	  
cabeça.	  O	  tratamento	  envolve	  a	  confecção	  de	  uma	  placa	  para	  ser	  
usada	  à	  noite,	  além	  de	  uma	  avaliação	  detalhada	  da	  musculatura	  
comprometida	  e	  das	  articulações	  mandibulares.	  
	  
Tratamento	  de	  Canal	  
	  
Quando	  uma	  cárie	  profunda	  atinge	  a	  polpa	  (“nervo”)	  do	  dente,	  
geralmente	  causa	  dor.	  Depois	  acontece	  a	  necrose	  (morte)	  da	  polpa,	  
seguida	  da	  infecção	  da	  raiz	  do	  dente.	  Neste	  caso	  os	  canais	  que	  estão	  
dentro	  da	  raiz	  do	  dente	  precisam	  primeiro	  ser	  tratados	  e	  selados	  
adequadamente,	  para	  que	  então	  a	  parte	  comprometida	  do	  dente	  seja	  
restaurado.	  Normalmente	  os	  dentes	  têm	  um	  a	  três	  canais,	  
dependendo	  do	  dente.	  
	  
Extração	  dentária	  
	  
Está	  indicada	  quando	  um	  dente	  está	  danificado	  a	  ponto	  de	  não	  poder	  
mais	  ser	  preservado.	  Ou	  no	  caso	  de	  dentes	  como	  o	  “ciso”	  que	  
geralmente	  não	  tem	  espaço	  para	  nascer	  adequadamente	  e	  podem	  
comprometer	  a	  saúde	  dos	  outros	  dentes.	  Dentes	  de	  leite	  que	  não	  
caíram	  no	  devido	  tempo	  também	  precisam	  ser	  extraídos	  para	  
favorecer	  o	  nascimentos	  dos	  dentes	  permanentes.	  	  
A	  remoção	  do	  dente	  é	  realizada	  sob	  anestesia	  tópica	  e	  local,	  de	  modo	  
que	  o	  paciente	  não	  sinta	  dor	  durante	  o	  processo.	  	  
	  
Odontopediatria	  
	  
É	  o	  ramo	  da	  odontologia	  que	  atende	  crianças	  a	  bebês.	  Realizamos	  o	  
controle	  e	  prevenção	  de	  problemas	  bucais	  infantis,	  como	  
restaurações	  em	  dentes	  cariados,	  aplicações	  de	  flúor	  e	  de	  selante	  e	  
educação	  da	  criança	  sobre	  os	  cuidados	  corretos	  na	  escovação.	  
	  
Periodontia	  
	  
É	  a	  área	  da	  odontologia	  que	  trata	  os	  processos	  inflamatórios	  e	  
infecciosos	  da	  gengiva.	  No	  tratamento	  periodontal	  realizamos	  
sessões	  de	  raspagens	  que	  pode	  ser	  manual	  ou	  através	  de	  aparelho	  de	  
ultrassom.	  O	  tempo	  e	  o	  resultado	  do	  tratamento	  dependem	  do	  grau	  
da	  doença	  periodontal,	  sendo	  necessário	  sessões	  básicas,	  moderadas	  
ou	  avançadas.	  
	  
	  
	  



	  
Restauração	  Dentária/	  Obturação	  
	  
Restauração	  é	  o	  tratamento	  indicado	  para	  acabar	  com	  a	  cárie	  e	  com	  a	  
dor	  de	  dente,	  em	  alguns	  casos.	  Limpamos	  toda	  a	  parte	  cariada	  do	  
dente	  com	  um	  aparelho	  próprio	  e	  colocamos	  resina,	  um	  material	  da	  
mesma	  cor	  do	  dente,	  recuperando	  a	  função	  e	  a	  estética.	  
	  
Odontologia	  Estética	  
	  
Clareamento	  Dentário	  
	  
Hoje	  em	  dia,	  o	  nível	  de	  clareza	  dos	  dentes	  faz	  parte	  do	  repertório	  dos	  
sinais	  de	  beleza.	  O	  clareamento	  dentário	  ou	  branqueamento	  melhora	  
a	  aparência	  estética	  dos	  dentes,	  tornando-‐os	  mais	  brancos	  e	  bonitos.	  
	  
Facetas	  Dentárias	  
	  
As	  facetas	  dentárias	  são	  lâminas	  de	  resina	  ou	  porcelana	  que	  
recobrem	  toda	  a	  parte	  da	  frente	  dos	  dentes.	  Estão	  indicadas	  para	  
dentes	  com	  alteração	  de	  forma	  e	  cor.	  	  
	  
Lente	  de	  Contato	  Dentária	  
	  
As	  lentes	  de	  contato	  dentárias	  são	  lâminas	  de	  porcelana	  muito	  finas,	  
parecidas	  com	  as	  lentes	  de	  contato	  oculares.	  	  Assim	  como	  as	  facetas,	  
estão	  indicadas	  para	  corrigir	  dentes	  com	  alterações	  de	  forma	  e	  cor,	  
porém	  as	  lentes	  de	  contato	  dentais	  exigem	  pouco	  ou	  nenhum	  
desgaste	  dos	  dentes	  para	  sua	  colocação.	  
	  
Ortodontia	  -‐	  Aparelho	  Dentário	  	  
	  
O	  aparelho	  ortodôntico	  fixo	  é	  utilizado	  para	  o	  alinhamento	  e	  correção	  
da	  posição	  dos	  dentes.	  É	  composto	  pelos	  bráquetes	  (metálicos	  ou	  
cerâmicos	  -‐	  estéticos)	  que	  ficam	  colados	  aos	  dentes,	  e	  por	  um	  arco	  
que	  serve	  de	  guia	  para	  a	  correção.	  
	  
Prótese	  Dentária	  
	  
Coroa	  Dentária	  
	  
Quando	  um	  dente	  já	  foi	  muito	  danificado	  por	  cáries	  e	  não	  pode	  mais	  
ser	  restaurado/obturado,	  mas	  sua	  raiz	  está	  em	  boas	  condições,	  será	  
realizada	  uma	  coroa	  dentária	  de	  resina	  ou	  de	  porcelana	  para	  
recuperar	  a	  forma,	  a	  função	  e	  a	  estética	  do	  dente.	  	  
	  
	  



	  
Núcleo	  
	  
É	  um	  pino	  metálico	  colocado	  dentro	  da	  raiz	  do	  dente,	  após	  o	  
tratamento	  de	  canal,	  para	  segurar	  ou	  apoiar	  uma	  coroa	  dentária.	  
	  
Prótese	  fixa	  ou	  “ponte	  fixa”	  
	  
Quando	  alguns	  dentes	  já	  foram	  perdidos	  ou	  precisam	  ser	  extraídos,	  
realizamos	  uma	  prótese	  fixada	  nos	  dentes	  vizinhos.	  Uma	  outra	  opção	  
que	  oferecemos	  ao	  paciente	  seriam	  os	  implantes	  dentários.	  
	  
Prótese	  removível	  
	  
É	  uma	  armação	  metálica	  presa	  aos	  dentes	  naturais,	  para	  repor	  dentes	  
perdidos,	  recuperando	  a	  estética	  dos	  dentes	  e	  a	  mastigação.	  Os	  
dentes	  artificiais	  da	  prótese	  são	  escolhidos	  de	  acordo	  com	  o	  tamanho,	  
cor	  e	  formato	  dos	  dentes	  do	  paciente.	  Neste	  caso	  também	  uma	  outra	  
opção	  que	  oferecemos	  são	  os	  implantes	  dentários.	  	  
	  
Prótese	  total	  ou	  “Dentadura”	  
	  
Próteses	  totais,	  popularmente	  conhecidas	  como	  dentaduras,	  são	  
realizadas	  para	  quem	  perdeu	  todos	  os	  dentes	  de	  cima	  e/ou	  de	  baixo.	  
Um	  molde	  dos	  dentes	  é	  realizado	  no	  nosso	  consultório,	  e	  no	  
laboratório	  é	  preparada	  a	  prótese.	  A	  cor	  e	  o	  formato	  dos	  dentes	  são	  
escolhidos	  pelo	  cliente	  em	  conjunto	  com	  o	  dentista.	  
	  
	  
Implantes	  Dentários	  
	  
O	  Implante	  dentário	  basicamente	  é	  um	  pino	  de	  titânio	  instalado	  
cirurgicamente	  no	  osso	  do	  paciente,	  imitando	  uma	  raiz	  dentária.	  Uma	  
vez	  integrado	  ao	  osso,	  o	  implante	  suporta	  dentes	  artificiais,	  estando	  
então	  indicados	  para	  repor	  dentes	  perdidos.	  Atualmente	  as	  cirurgias	  
de	  implantes	  apresentam	  elevado	  índice	  de	  sucesso,	  em	  torno	  de	  
98%,	  sendo	  uma	  alternativa	  muito	  segura	  para	  repor	  dentes	  
ausentes,	  desde	  um	  caso	  onde	  apenas	  um	  dente	  está	  faltando,	  como	  
no	  caso	  de	  pacientes	  que	  perderam	  todos	  os	  seus	  dentes.	  
	  
Enxerto	  Ósseo	  
	  
Pacientes	  que	  perderam	  um	  ou	  mais	  dentes	  e	  desejam	  realizar	  um	  
implante	  dentário	  em	  alguns	  casos	  não	  possuem	  osso	  suficiente	  para	  
a	  colocação	  do	  implante,	  devido	  à	  reabsorção	  óssea	  que	  acontece	  ao	  
longo	  dos	  anos	  depois	  da	  perda	  do	  dente.	  Neste	  casos	  realizamos	  



uma	  cirurgia	  de	  enxertia	  óssea	  para	  possibilitar	  a	  instalação	  dos	  
implantes	  com	  segurança.	  	  
	  
Orientação	  de	  Higiene	  Bucal	  
	  
Muitas	  vezes,	  a	  falta	  de	  cuidados	  com	  a	  higiene	  bucal	  ou	  sua	  execução	  
de	  maneira	  incorreta	  após	  o	  tratamento	  causam	  o	  aparecimento	  de	  
novas	  doenças	  na	  boca,	  como	  cáries	  em	  outros	  dentes	  e	  inflamações	  
gengivais.	  Na	  Groch	  Odontologia,	  realizamos	  um	  trabalho	  de	  
prevenção	  e	  educação	  em	  saúde	  bucal	  durante	  as	  consultas	  de	  
tratamento.	  	  
	  
Consultas	  de	  Manutenção	  
	  
Após	  a	  conclusão	  do	  tratamento,	  orientamos	  nossos	  pacientes	  a	  
realizarem	  consultas	  de	  manutenção	  a	  cada	  3,	  4	  ou	  6	  meses	  
dependendo	  do	  caso.	  Estas	  consultas	  são	  muito	  importantes	  para	  
assegurar	  a	  manutenção	  dos	  resultados	  obtidos	  com	  o	  tratamento	  e	  
preservar	  o	  resultado	  alcançado.	  	  
 
 
TERMOS DA PARCERIA COM O SINDICATO RURAL DE 
BRAGANÇA PAULISTA 
 
Desconto de 25% no valor final do plano de tratamento 
escolhido pelo paciente, para todas as especialidades, exceto 
prótese dentária e ortodontia. 
 
Desconto de 20% para Ortodontia. 
 
Desconto de 10% para Prótese Dentária. 
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